
Karta informacyjna 

DO WNIOSKU (O) O WYDANIE KARTY ABONAMENTOWEJ STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W PRZEWORSKU  

1. Nazwa procedury: 

Nabycie karty abonamentowej (O) upoważniającej do parkowania na płatnych miejscach postojowych 

zlokalizowanych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Przeworsku. 

 

2. Wymagane dokumenty: 

Wniosek (O),  

 

3. Opłata skarbowa: 

Bez opłat. 

 

4. Opłata administracyjna: 

250 zł  za 1 miesiąc. Abonament wydaje się na okres 1 miesiąca kalendarzowego lub 30 kolejnych dni od dnia 

wskazanego przez osobę zainteresowaną, nie wcześniejszego jednak niż w dzień jego zakupu. 

 

5. Sposób uiszczenia opłaty: 

1) gotówką lub za pomocą karty płatniczej w kasie Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, pokój 

115. Kasa czynna pn. - pt. w godz. od 8:00 do 14:30 

2) przelewem na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. nr konta: 41 1020 4391 0000 6302 0215 1207.  

W tytule przelewu proszę wpisać rodzaj opłaty: karta abonamentowa (O) i numer rejestracyjny 

pojazdu. 

 

6. Termin i sposób załatwienia: 

Abonament wydawany jest Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, Rynek 2. Czynne: pn. - pt. w godz. 8:00 do 

16:00, po opłaceniu należnej opłaty w kasie lub przelewem. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu Miasta 

pracownik biura skontaktuje się telefonicznie lub przez email i poinformuje o możliwości odbioru karty. 

 

7. Miejsce składania wniosków i odbioru karty abonamentowej: 

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, Rynek 2, 37-200 Przeworsk.  

Czynne: pn. - pt. w godz. 8:00 do 16:00, tel. 16 888 91 49. 

 

8. Tryb odwoławczy: 

Nie przewiduje się trybu odwoławczego. 

 

9. Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXVII/489/2021 RADY MIASTA PRZEWORSKA z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie ustalenia na 

drogach publicznych miasta Przeworska Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów 

samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat. 

 

10. Dodatkowe informacje: 

1) Wykupienie karty abonamentowej (O) upoważnia do zgodnego z przepisami o ruchu drogowym postoju 

pojazdu na płatnym miejscu parkingowym w Strefie Płatnego Parkowania, lecz nie uprawnia do zastrzegania 

stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku wolnych miejsc 

postojowych. 

2) Kartę abonamentową (O) należy umieścić za przednią szybą pojazdu na desce rozdzielczej w sposób 

eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numerów i dat ważności przez 

kontrolera. 


